
1 
 

   IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 s 9. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA, održane 19. lipnja  2018. godine u  
prostoriji Općine - vijećnici. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, pozivom KLASA: 021-05/18-
01/09,URBROJ: 2109/9-18-1 dana 13. lipnja 2018. godine. 
 Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 11 vijećnika, odnosno vijećnica i 
to: Bartolić Manuela, Matoš Snježana, Hertelendi Ivan, Horvat Antun, Kadija Damir, Knez Kristina,  Maltar 
Slavica,  Šebeštjan Željko,Blaženka Zvošec, Zoran Radmanić,  i Vugrinačić Stanko. Budući da je sjednici 
nazočan dovoljan broj vijećnika, Predsjednik je konstatirao da sjednica može započeti. 
 Osim vijećnika, sjednici Općinskog vijeća bili su prisutni Općinski načelnik Ljubomir Grgec i njegov 
zamjenik Roberto Ujlaki , službenici JUO Općine Bernarda Latin, Karolina Bajkovec Horvat i Ljubica Maltar.
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da se ne planira „aktulani sat“  s obzirom na kratak rok 
između dviju sjednica. Kako nije bilo nikakvih primjedbi ni rasprave, 

Predsjednik je predložio sljedeći 
 

d n e v n i   r e d: 

1. PRIJEDLOG 1.Izmjena i dopuna proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu  
2. PRIJEDLOG Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Kotoriba  
3. PRIJEDLOG Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

kada dužnost obavljaju profesionalno 
4. Zamolba Vladimira Petraca za prodajom k.č.br. 5712 k.o.Kotoriba u vlasništvu Općine Kotoriba  

 
Predsjednik je za predloženi dnevni red pitao vijećnike da li ima primjedbi ili dopuna. Kako se nitko nije 

javio za riječ Predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasanje. Nakon glasanja Predsjednik je 
konstatirao da je JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“) prihvaćen predloženi dnevni red. 

Predsjednik je pitao vijećnike da li imaju primjedbe na Zapisnik s prethodne sjednice Općinskog 
vijeća. Kako nitko nije imao primjedbi na Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća, Zapisnik se smatra 
usvojenim. 
 

 
1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednik vijeća uvodno je rekao da su vijećnici dobili potrebni materijal, te je dao riječ Općinskom 
načelniku kao predlagatelju da pojasni izmjene te kao predlagatelj predlaže sljedeće AMANDMANE: 
- da se na prihodima Porezi na imovinu ekonomska klasifikacija 613 poveća 83.000,00 kuna, što u 

konačnici iznosi 433 000,00 kuna, 
- da se na prihodima Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ekonomska 

klasifikacija 638 poveća za 11 000 000,00 kuna što u konačnici iznosi 19 300 000,00 kuna, 
- da se na rashodima u programu 1003T000001 Održavanje i upravljanje imovinom u vlasništvu Općine  

na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, ekonomska klasifikacija 451, poveća za 7.500 000,00 
kuna, što u konačnici iznosi 8 040 000,00 kuna, 

- da se na rashodima u programu 1004K000002 Izgradnja pješačko-biciklističkih staza i prelaza, 
ekonomska klasifikacija 421, poveća za 3 500 000,00 kuna, što u konačnici iznosi 3 700 000,00 kuna 

- da se na rashodima u programu 1003T000001 Održavanje i upravljanje imovinom u vlasništvu Općine  
na Postojenja i oprema, ekonomska klasifikacija 422, dodaje 20 000,00 kuna, što u konačnici iznosi  
20 000.00 kuna, 

- da se na rashodima u programu 1016T000001 Unutarnje uređenje doma kulture  na Postrojenja i 
oprema, ekonomska klasifikacija 422, poveća za 63 000,00 kuna, što u konačnici iznosi 100 000,00 
kuna. 
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Kako nije bilo rasprave, Predsjednik je Prijedlog 1.izmjena i dopuna proračuna Općine Kotoriba za 2018. 
godinu dao na glasanje.  

 
Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da su JEDNOGLASNO (11 glasova „ZA“) prihvaćene 

1.izmjene i dopune proračuna Općine Kotoriba za 2018.godinu.  
 
 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća uvodno je rekao da su vijećnici dobili potrebne materijale, te dao riječ Općinskom 
Načelniku koji je ukratko objasnio prijedlog Odluke. Kako nije bilo rasprave Predsjednik je prijedlog Odluke 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Kotoriba dao na glasanje. 
 Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Kotoriba 
 
 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća uvodno je rekao da su vijećnici dobili potrebne materijale, te dao riječ Općinskom 
Načelniku koji je ukratko objasnio prijedlog Odluke. Kako nije bilo rasprave Predsjednik je prijedlog Odluke 
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju 
profesionalno dao na glasanje. 
 Nakon glasanja Predsjednik je konstatirao da je JEDNOGLASNO  (11 glasova „ZA“) prihvaćena 
Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika kada 
dužnost obavljaju profesionalno. 
 
 

4. TOČKA DNEVNOG REDA 

           Predsjednik vijeća uvodno je rekao da su vijećnici Zamolbu gosp.Petraca za prodajom k.č.br. 5712 
k.o.Kotoriba sa prilozima primili uz poziv te je otvorio raspravu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali 
načelnik, zamjenik načelnika, pročelnica JUO, Željko Šebeštjan i Damir Kadija donijet je JEDNOGLASNO  
(11 glasova „ZA“)  
                                                                    Z A K LJ U Č A K  
da se ODBIJA Zamolba Vladimira Petraca za prodajom k.č.br.5712 k.o.Kotoriba u vlasništvu Općine  
Kotoriba zbog njenog statusa Javnog dobra u općoj uporabi. 
 
 
                 
  Sjednica  je završila u 19 ,25 sati.  
                              

 

 

 

ZAPISNIČAR                           Za točnost izvoda jamči i  ovjerava:                        PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                                                               
Ljubica Maltar, v.r.       Pročelnica JUO:                                       Općinskog vijeća 
                                                    Karolina Bajkovec Horvat                                 Stanko Vugrinčić, v.r. 
 

 


